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KRUVINOS RIAUŠĖS PAČIAMEPARYŽIAUS CENTRE
GRIOVĖ KRAUTUVES, DAUŽĖ LANGUS, 

MĖTĖ BOMBAS POLICIJAI

MULA CHOMEINI NETEKOIŠTIKIMO BENDRADARBIO
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Gerai organizuota maištininkų 
grupė pradėjo pačiame Pary
žiaus centre demonstracijas, 
kviečiančias paryžiečius protes
tuoti prieš karą, prieš apsigink
lavimą, už darbą, aprangą be
darbiams ir kt. naujoves. Poli
cija tuojau pastebėjo, kad šie 
gegužės 1 d. demonstrantai bu
vo kiek kitokie: jie nebeklausė 
policijos įsakymų, o jei kuris 
policininkas bandė įsaktinėti, tai 
tuojau į jį buvo paleisti akme
nys ir plytgaliai. Daugelis de
monstrantų savo rankose turėjo 
štangas.

Demonstrantai turėjo rašomo
sios medžiagoss atsišaukimų ir 
knygų. Ant hidrantų atsistoję 
jauni vyrai sakė kalbas, kvie
čiančias priversti vyriausybę 

.. griežčiau imtis priemonių gyve
nimo ir darbo sąlygoms page- 
rinti. Policijai pavyko .suimti 
kelis šios naujos rūšies demonst- 

, rantus, bet jie labai atkakliai 
priešinosi policijai. Keli suim
tieji pajėgė ištrūkti iš polici
jos nagų.

Policija tiksliai nenustatė, kur 
tokie griežti maršuotojai pri
klauso. Vieni sako, kad tai esą 
jauni socialistai. Kitiems atrodo, 
kad tai galėtų būti užsilikę Mao 
Cetungo šalininkai. Vieni mo
kosi Paryžiaus aukštesniose mo
kyklose. Tvirtinama, kad jų 
tarpe yra anarchistų, sindikalis- 
tų ir net trockistų. Atrodo, kad 
dideli ideologiniai nesutarimai 
jų neskiria. Visiems .rūpi pa
reikšti, vyriausybei protestus dėl 
dabartinės padėties.

Maištininkų tarpe galėjo būti 
ir komunistinio jaunimo atsto
vų, bet jų skaičius negausus.

Policija yra suėmusi grupę 
maištininkų ir nori nustatyti, ko 
jie nori ir ko siekia.

Veža kolonistus 
iš Sinajaus

Izraelio karo jėgos veža Sina
jaus pusiasalyje įsikūrusius Iz
raelio kolonistus. Izraelitai įsa
kė atiduoti žemę dirbti mėgs
tantiems arabams jau dešimt
metį veikusius ūkius ir koloni
jas. Izraelitai atiduos arabams 
namus, vandentiekį, sandėlius ir 
visus įrankius laukų darbams.

Izraelitai išarė šimtus metų 
stovėjusius dirvonus ir juos pa
darė derlingais ūkiais. Jeigu 
arabai norės, tai izraelitai pa
mokys arabus, kaip naudoti 
žemę.

KALENDORfiUS

Gegužės 3: Apaštalai Pilypas 
ir Jokūbas, Bitonė, Vilionė, Die- 
vonis, LaUksvydas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:20.
Oras šiltesnis. ' -:

W .K S VĮ į

Šiandien britai 
rinks seimą

LONDONAS, Anglija.— šian
dien, ketvirtadienį, gegužės 3 d., 
Anglijos piliečiai rinks naują 
parlamentą. Darbiečių partija, 
vadovaujama premjero James 
Callaghan, netekusi parlamente 
pasitikėjimo, atsistatydino ir 
paskelbė parlamento rinkimus.

Darbiečiams pavyko stabili
zuoti britų svarą ir padidinti 
prekybą, bet yra visa eilė kitų 
reikalų, kurie dar turėtų būti 
pagerinti. Konservatoriai mano, 
kad jie galės sustiprinti savo 
pozicijas parlamente, bet dar- 
biečiai taip pat turi vilčių. Jie 
tikisi laimėti kelias vietas, kad 
galėtų valdyti be baimės.

Parinko jauną 
-karo vadą

WASHINGTON, D.C.— Tvir
tinama, kad JAV karo vadovy- 
bėn prezidentas Carteris parin
ko jauną karį, štabo viršininkas 
turi visų pasižymėjusių Ameri
kos karių sąrašą. Sąrašas suda
romas pagal gabumus ir atlik
tus darbus. Sąrašas gana ilgas. 
Jo viršuje yra patys gabiausie
ji, vyresnieji, daugiau patyrimo 
turintieji.

Vadovybėn prezidentas parin
ko jauną karį, sąraše buvusį 
21-uoju. Šis prezidento pasirin
kimas labai plačiai komentuo
jamas. .

Padės Ugandos valdžiai 
sustiprėti

KAMPALA, Uganda. — Iš už
sienio ateinančios žinios sako, 
kad visa eilė demokratinių vals
tybių yra pasiryžusios padėti 
Ugandos vyriausybei sustiprėti 
ir aptvarkyti ūkio bei teisinius 
krašto reikalus. Užsienio atsto
vai turėjo progos pamatyti, 
kaip viską išgriovė Idi Amino 
kariai anksčiau Kampaloje, o 
praeitą savaitę Jinjoje.

Pirmieji pasisiūlė padėti at
vykusieji Amerikos diplomatai. 
Savo akimis nori nustatyti, ko 
Ugandai labiausiai trūksta, kad 
parama būtų naudinga.

Saudi Arabija papir
kinėja valdžias

KAIRAS, Egiptas. — Saudi 
Arabija papirkinėja arabų vy
riausybes, kad jos nutrauktų 
santykius su Egiptu, pasakė 
prezidentas Sadatas. Egipto vy
riausybė turi tikslių žinių, kad 
Saudi Arabijos atstovai papirki
nėja silpnesnes arabų valstybių 
vyriausybes, nuteikdami jas 
prieš Egiptą.

' Egiptas protestuoja-prieš šito
kį Saudi Arabijos elgesį ir pa: 
taria arabų vyriausybėms da
boti savo interesų, bet nepasi
duoti papirkinėjimams; šitokiais 
metodais Saudi Arabija taikos 
nepasieks., . .

•ž:ž;:

Amerikos lėktuvų ir erdvėlaivių statytojai gamina įvairiausias 
priemones iškilti, skristi ir rįusileisti. Paveiksle matome satelitą 

ir labai aukštai iškylantį lėktuvėlį.LIGOTAS L BREŽNEVAS PRIĖMĖ' KARO JĖGŲ PARADA
PREZIDENTAS CARTER PATARĖ MASKVAI 

NEBANDYTI APGAUDINĖTI

MASKVA, Rusija. — Užsienio i bandymų. Jeigu sovietų valdžia • tadienio rinkimuose i» '^alsuoti, 
diplomatai matė Leonidą Brež
nevą, priimantį gegužės 1 d. 
karo paradą, bet visiems buvo 
aišku, kad Brežnevas yra ligo
tas žmogus. Brežnevas buvo 
jam skirtoje vietoję, bet visiems 
matėsi, kad šalia jo stovi du 
jauni vyrai, galintieji visuomet 
jam padėti. Brežnevas galėjo 
tarti kelis žodžius, bet jis', nega
lėjo laisvai judėti. Visą laiką jį 
sekė grupė, aukšti vadai, galin
tieji jam padėti.

PARADAI VYKO DIDES
NIUOSE MIESTUOSE

Iš rusų okupuotų sričių atei
nančios žinios sako, kad kariuo
menės paradai vyko kiekvienoje 
didesnėje sovietinėje respubli
koje.

Sovietų valdžia sutraukė di
desnes karo jėgas į Kaukazo 
valstybes. Į Ukrainą, Vengriją, 
Lenkijos pasieni, Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir kitus rusų pa
vergtus kraštus, kad vietos gy
ventojai pamatytu galingiausius 
rusų tankus, ju išsigąstų ir ne
bandytu siekti laisvės. (Tuo tar
pu iš Ukrainos Amerikon atvež
tas disidentas Moroz pareiškė, 
kad Ukrainoj ir Pabaltijo kraš
tuose gyvenantieji 
nori

belaisviai 
nepriklausomybės.
CARTERIS RIMTAI 
ĮSPĖJO MASKVĄ

NEW YORK, N.Y. — Prezi
dentas Carteris, kalbėdamas 
apie ruošiamą strateginių gink
lų apribojimo sutartį, pranešė 
salėje buvusiems Kongreso at
stovams. politikams ir žurnalis
tams, kad amerikiečiai tikrai 
gali kontroliuoti kiekvieną so
vietų valdžios daromą strategi 
nių ginklų bandymą.

Tuo pačiu metu prezidentas 
įspėjo sovietų valdžią neban-
dyti apgaudinėti- amerikiečių I Europos kart vadai, politikai 
dėl strateginių atominių -ginklų I irvisorrmwiis veikėjai bijo, kad

nesilaikytų sutarties, tai tą pa- Jis nemėgsta tų. k_«rie nesiryž- 
čią dieną nustotų galiojęs susi- ta balsuoti.
tarimas. Tada žengtume prie 
atominio karo, kuris sunaikintų 
ne tik Amerikoj, bet ir Rusijoj 
dabar esamus didesnius cent
rus. Niekad prezidentas taip 
rimtai sovietų valdžios neįspėjo, 
kaip šį kartą.

Gamins chemikalą tara
konams naikinti

WASHINGTON, D.C.—Moks
lininkams pavyko pirma iš
skirti, o vėliau pagaminti tara
konus viliojančius chemikalus.

Paaiškėjo, kad tarakone pate
lė išleidžia chemikalą, viliojan
tį tarakonus patinus. Teko daug 
dirbti, kol surinko pakankamai 
šio chemikalo kieki tyrinėji
mams pravesti.

Mokslininkams pavyko tą che
mikalą ištirti ir pagaminti. Da
bar jis jau gaminamas didesniais 
kiekiais. Chemikalu paviliotus 
tarakonus bus galima panaikin
ti juos užmušančiu maistu. 
Svarbu, kad jie prie to maisto 
prieitų.

Europa rūpinasi 
atomo ginklais

BERLYNAS, Vokietija. — So
vietų vyriausybei apginklavus 
sovietų karius “.ginamaisiais” 
atomo ginklais, visa Europa yra 
susirūpinusi atomo gynyba. Vo
kiečiai žino, kad atomas yra la
bai pavojingas, bet kitos prie
monės prieš sovietų pasiruoši
mus nėra.

Vokiečiai buvo patenkinti 
neutrono bombomis, kurios bū
tų galėjusios sustabdyti didžiau
sius; sovietų tankų kiekius, bet 
dabar reikalas komplikuojasi.

TRUMPAI iŠ VISUR

— Paskutinėm’-'- ' savaitėmis 
; britų premjer-; Callaghan kvie- 
■ tė gyventojus dalyvauti k-*4-

— Britų valdžia leido dviem 
sovietų piliečiams, nenorintiems 
grįžti Sovietų Sąjungon. apsigy
venti Didžiojoje Britanijoje.

karalius la- 
patyrė, kad i

Jeruzalės

— Arabai nebus patenkinti, 
kol Izraelis neatiduos karo me
tu pagrobtų žemių.

— Saudi Arabijos 
bai pasipiktino, kai 
Izraelis neatiduos
Jordanijai. Saudi Arabijos kara
lius po mirties nori būti palai
dotas Jeruzalėje.

— Lboratorijos sako, kad gal
vai plauti šampūne yra vėžį su
keliančių dalelyčių, šampūno 
bendrovės turės jas išimti.

— Britų valdžte veda pasita
rimus. kad būtų paleisti keturi 
britai, sėdintys sovietų kalėji
muose. Manoma, kad netrukus 
jie bus paleisti.

— Vokietijos bankai sutiko 
finansuoti Honkongo greitąjį

— Europos specialistai ieško 
naftos versmių Adriatikos jūroj, 
traukinį.

— Buvęs Egipto premjero pa
vaduotojas paėmė $322.000 kyšį, 
or dabar turi teisme aiškintis.

— Respublikonų veiklus na
rys George Bush pareiškė, kad 
jis nori būti respublikonų par
tijos kandidatas prezidento pa
reigoms.

— Gydytojas nustatė, kad pa
rinktas maistas gali sumažinti 
kepenų ligas.

— Japonų premjeras Ohira 
atskrido į Washingtoną preky
bos reikalams tvarkyti.

atomas nesunaikintų visos Eu
ropon.’

IŠ IRANO IŠVAŽIAVĘ AMERIKIEČIAI.
VALDŽIOS PADRĄSINTI. GRĮŽTA

TEHERANAS. Iranas.— Mor- 
teza Motahari. mulos Chomeini 
dešinioji ranka visame Irano 

; islamiškos respublikos judėjime, 
buvo nušautas. Žinia apskrido 
visa Teheraną ir Irana, bet la- V w V 7
bai mažai kas galima padaryti.

Musulmonu veikėjas maršavo 
kartu su kitais didelėje gatvės 
demonstracijoje gegužės 1 die-

Egiptas informuotas 
apie papirkinėjimus

Egipto vyriausybei yra žino
mi specialūs Saudi Arabijos ka- 

; raliaus agentai, kurie nori nu- 
; kreipti arabus prieš 
Egipto vyriausybę ir 
tartį su Izraeliu.

Karo metu Egiptas 
nukentėjo. Sužeistų 
skaičius dar ir šiandien yra di- i _ -
džiausiąs. Egipto ūkis ir karo' - - -
jėgos labiausiai nukentėjo. Arą-M°vas' kėliau nustatyta, kad 
bų vyriausybės nori ir toliau ' šūvis buvo paleistas is toliau, 

iš tikslaus ginklo.

Daugelis iraniečių pasisakė 
prieš “Islamo respubliką-’. Ji 

Įvesta labai netiksliais

dabartinę 
taikos su-

labiausiai ■' - - ° °
ir luošu in^' Pra<^i°ie manyta, kad “isla- 

■ mietį” maištininką nušovė greta 
: buvęs jo bendradarbis ar paly-

bų vyriausybės nori „ ____
stumti Egiptą karan, kad jis 
dar labiau nukentėtų, o pačios 
prieš Izraelį nedrįsta pakelti' 
rankos. Egiptas sudarė sąlygas feUVo 
ir kitoms valstybėms siekti tai- metodais, o tokiu dideliu bal- 
kos, bet jos nenori.

Egiptas eis taikos keliu ir ( buvo skaičiuojami, bet mula 
kvies kitas arabų valstybes pa- Į Chomeini paskelbė, kad 99.9% 
sinaudotį galima taika ir ger- - - 

(būviu. -

Panaikins draudimus 
parduoti Ugandai

WASHINGTON, D.C.—Ugan- 
gos diktatoriui Idi Amin užda
rius JAV ambasadą Kampaloje, 
JAV uždraudė parduoti Ugan-| prasme Jis pr-ima Korano 

šią, bet krašto įstatymai turi 
galioti, o naujovės turi ateiti 
naujų įstatymų forma, kuriuos 
priims parlamentas.

Mula Chomeini dar tebešū- 
kauja apie “Islamo respubliką”, 
bet valstybės vyrai visą šitą 
svajonę jau yra pastūmė į šalį. 
Mula žadėjo kapoti rankas kur
dams, bet karo jėgos neleis Cho- 
meinio partizanams kištis į 
kurdų sritį ir pradėti sava- 
valiauti. Kiekvienas kurdas yra 
ginkluotas. Jeigu Chomeini par
tizanai bandys naudoti jėgą 
kurdų apgyventame Irane, tai 
kurdai jiems pasipriešins. Kur
dai nebalsavo už “Islamo res
publikos” Įvedimą.

Pats svarbiausias Irano gy
ventojų klausimas yra maistas, 
o vvriausvbės žmonės labiausiai V *✓

rūpinasi doleriais. Be dolerių 
iraniečiai nieko negali nupirkti. 
Iki šio meto dolerius Tranui ne
šė valvta nafta, bet iki šio me
to po šacho nuvertimo jie naf
tos valyti dar nepramoko. Maiš
to diencmi- 
amerikiečiai.
prar o: l ie. 
amerikiečiai jau vėl pradeda 
grįžti į Iraną. Savo laiku prieš 
amerikiečius pats Chomeini va
rė rimtą agitaciją, bet dabar 
nuomonės keičiasi. Pats Cho
meini patarė gaminti daugiau 
valytos naftos, bet iraniečiai 
prieėjo įsitikinimo, kad be ame
rikiečių geros naftos jie nega
lės pagaminti.

dai visą eilę medžiagų ir prekių.
Dabar padėčiai pasikeitus, 

Valstybės departamentas imasi 
priemonių panaikinti iki šio me
to veikusius uždraudimus. Idi 
Amin vyriausybė negavo jokios 
pagalbos iš Amerikos, bet da
bar padėtis keičiasi.

Pirmon eilėn Ugandon bus pa
siųsti vaistai sužeistiems ka
riams ir žmonėms. Vėliau Į 
Ugandą išplauks laivas su ja
vais ir drabužiais. Vėliau eis 
karo medžiaga, reikalinga sienų 
apsaugai ir vidaus tvarkai pa
laikyti.

Susirūpinę Carterio inf
liacijos priemonėmis

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidento Carterio artimiausieji 
bendradarbiai yra susirūpinę 
prezidento priemonėmis inflia
cijai sustabdyti. Baltųjų Rūmų 
patarėjai mano, kad savanoriš
ko susivaržymo neužtenka. Turi 
būti priimtas Įstatymas, kuris 
vers kiekvieną pilieti pasiaukoti.

Prezidentas mano, kad dabar 
paskelbtos priemonės jau daug 
prisidėjo prie infliacijos su
mažinimo.

— Pirmininko pranešimu. Ita
lijos komunistų partijos nepri
klausomybė nuo Maskvos su
skaldė partijos vienybę. Vieni 
komunistai nori visai atsiskirti 
nuo rusų, o kiti sako, kad be 
rusų komunizmo Italijoj nebus.

— Berlyno vokiečiai mano, 
kad reikia šaukti dvi mobiliza
cijas. Visi privalo būti mobili
zuoti prieš atomo bombas, o 
jauni vyrai ir moterys privalo 
būti mobilizuoti prieš rusų in
vaziją.

suotojų skaičiumi. Balsai dar 

balsavusių pasisakė už “Irano 
islamišką respubliką”. Oficialus 
pranešimas nieko nepasakė, 
kiek žmonių nebalsavo. Visi ži
no, kad nebalsavo kurdai ir 
turkmėnai.

Premjeras Bazarganas priėmė 
mulos paskelbtą “Islamo res
publiką”. bet tiktai “dvasine

buvo nušauti keli 
dirbusieji naftos 

Dabartiniu metu

— United Airlines streikas 
atsiliepia j Havajų bizni, atvyks
ta mažiau turistų.

— Psichologai priėjo išvados, 
kad nevertą,, versti; vaikus val
gyti, jeigu jie nealkani.
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Lietuva ir komunistų okupacija 
Jurgio Vasilčikovo straipsnyje

Su Vasilčikovais Liet, enci- vokiečių sugriauti, kituose
klopedija trumpai šitaip supa- liuose pastatuose įkurta Saulės 
žindina: Vasilėikov rusų kuni- gimnazija, našlaičių namai ir 
gaikščių giminė, kurios vienas I iek iš enciklopedijos, 
jų — liarion Vasiljevič (1777 - 

liniu kareiviu ir ištarnavo gene
rolo laipsnį. 1831 m.

New Yorker straipsnyje Jur-
1847) pradėjo karo tarnybą ei-!^s Vasilčikovas rašo, jog jis

tik vieną kartą savo gyvenime1
rolo laipsni. 1831 m. pakeltas matęs tą buvusį jo giminės dva- 
grafu, valstvbės tarybos nariu tai buvo 1937 metais, jam 
ir ministrų kabineto nariu, 1839 septyniolikos metų jaunuoliu 
gavo kumgaikščic titulą. Va-i esant. Parkas paverstas viešu ir 
silčikovai turėjo turtų Naugar-; apleistas.
. • • LT oi Irudo gubernijoje ir Lietuvoje. Kai kuriuose dvaro namuose 

buvusi mokykla ir vaikų bend-
Vienu iš los giminės palikuo- ra^utį3 gu berniukų skautų bu- 

nių, Jurgio Vasilčikovo (anglis- dėl<jjaij jifi praleidęs ant
kame tekste — George Vassilt- 
chikov) straipsnis “Anna Ste-

šiaudinių čiužinių, buvusiame 
dvaro valgomajame kambaryje, 

pancyna’s^ Library” ^išspausdin- Vieno direktoriaus pakiausęs, 
nepasisakydamas kas esąs: — 
“Kieno buvo šie namai?”- Atsa
kymas buvęs: — “O, vienos ru
sų šeimos. Jūs nepažįstate jų. 
Jie visi yra išmirę.”

Aprašo Jurgis Vasilčikovas, 
kaip naktį jis vienas pats kla
jojęs po apleistą parką. Mede
liai, kuriuos jo motina jauna nuo 
taka būdama pasodinusi, išau
gę į didžiulius medžius- Perė
jęs buvusias teniso ir kroketo 
aikštes- Kilę daug prisiminimų 
ir vaizdų, kaip prieš'pirmąjį pa
saulinį karą čia jo protėviai, tė
vai ir kiti giminės svečiavosi, 

■medžiojo, šachmatais lošė, jau
nimas flirtavo. Tai jo gražus ap- 

Į rašymas, literatūrinis pasakcji-

las New Yorke leidžiamo "The 
New Yorkėr” žurnalo š.m. ba
landžio 23 d- numeryje.

Nuo devynioliktojo amžiaus 
vidurio, rašo Jurgis Vasilčiko
vas, jo šeimos mėgiamiausi už
miesčio' namai buvę dvaras Ru
sijos valdomoje Lietuvoje, vos 

. į rytus nuo Vokietijos rube- 
žiaus. kurs per keletą kilome t- 
rų tiesėsi per Vosilčikovų miš
kus. Šis dvaras buvęs caro do
vanotas Jurgio Vasilčikovo pro- 
protėvukui, pripažįstant jo nuo
pelnus kare su Napoleonu.

Jurgis Vasilčikovas New Yor
ker straipsnyje neparašo, kuri 
dvarą jis prisimena, bet iš teks
to aišku, jog tai Jurbarkas. Liet, 
enciklopedijos žiniomis, pc tre- nias. 
čiojo Lenkijos-Lietuvos pada
linimo Jurbarkas atiteko Zubo- i dvaras buvęs pats takas vokie- 
vui, o 1840 m- vėl jis buvo val-jėių armijos, žygiuojančios pir- 
džios nuosavybė- Imperatorius j myn. Vasilčikovo. motina buvu- 
Mikalojus I jį 1846 m. paskyrė j si traukinio karo ligoninės prie- 
kunigaikščiui Vasilčikovui, ku-jvaizda visai kitame fronto ruo- 
rio šeimoje majoratinis Jurbar-|že, bet tėvo kavalerijc's divizija 
ko dvaras išbuvo iki nepriklau- stovėjusi netoli dvaro. Kiti šei- 
somos Lietuvos laikų. Enciklo- mos nariai buvę Petrapilyje, 
pedijos straipsnyje sakoYna, j ogi Tėvas porai dienų buvęs iš ka- 
dvaras buvęs, pavyzdingai tvar-:J nuomonės išleistas į dvarą, ga- 
komas, apylinkės ūkininkai ga-1 Įėjęs daug vertybių Rusijon iš-

Pirmajam karui prasidėjus

lėjo pasimokyti ūkininkavimo 
ir gyvulių veislės pagerinimo, 
tačiau žinoma, jog 1856 m. dva
ro valstiečiai skundėsi carui dėl 
priespaudos. Vasilčikovas gyve
nęs Petrapilyje, tik vasarą Į Jur
barką atvažiuodavęs. Lietuvos 
nepriklausomybės metu dvaro' 
žemė išdalyta bežemiams, ma
žažemiams, mokykloms, mies
tui, o miškai suvalstybinti. Pa
grindiniai dvaro rūmai 1915 m. kampe geležinkelio stotyje (ne-

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

rašoma kurioje) esančios dė- Povilas I, Anna Stepanova ir lo
žės su jo pavarde. Tėvas nusku- iiau laikyta caro rūmų prinia- 
bėjęs ten, atidaręs dėžes ir jose 
radęs dvi stebinančias vertybes: 
smyniotą pilnp ūgio imperato
riaus Aleksandro J portretą, pie
štą anglo George Dawe, ir aš
tuonioliktojo amžiaus šeimos 
biblioteką. Tos dėžės 1914 m. 
buvo siunčiamos Į Rusiją, bet 
karo metu liko Lietuvos geležin
kelio stotyje.

Toliau Jurgis Vasilčikovas 
aprašo, jog ta biblioteka buvo 
pro-promočiutės tetos Anuos 
Stepanovncs Protessovos, iški
lusios i carienės Katarinos Di
džiosios rūmų žymiausią mote
rį (First Lady-in-Waiting), mi
nimos jos pareigos, gyvenimas- 
Buvo gavusi grafienės titulą, 
aukštai išsilavinusi moteris vis 
lydėdavusi. carienę. Turėjusi ke
lių šimtu tomų biblioteką. Jur
gis Vasilčikovas manąs, jo'g An
na Stepanovna negalėjo visų tų 
knygų persKaityti. Knygos bran
giuose viršeliuose, kai kurios su 
aukso monogramomis ir vertin
gais istoriniais įrašais.

Aprašoma, kaip enrienė su 
palydovais keliavo Kryman, kas

siųsti, bet tai buvęs beprasmis 
darbas, nes viskas žuvo 1917 
metų Rusijos revoliucijoje.

1919 m. Jurgio Vasilčikovo’ 
tėvas aplinkiniais keliais atvy
kęs į Lietuvą, kuri jau buvusi 
nepriklausoma respublika. Ra
dęs namus vienus sunaikintus, 
kitus apgriautus — dvaras ap- pasitiko, kas sveikino ar lydėjo- 
naikintas. -Po kiek laiko gavęs 
žinią, kad šiauriniame Lietuvos

Minimas ir Lenkijos karalius 
Stanislovas Augustas- Po Kata
rinos mirties neilgai caru buvo

STOVE

the poaibiL rr/es seem egoless, ..

MoOO AND COAL 
BURNING STOVES 
CANE INTO USE 
IN-THE-18D0X _

Oit STOVĖS
RESENBLEJb;
LARGE 
LAMPS. A

(§MS -STORES 

WERL SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE, 
lesstham too 
COOKS USED G4S 
IN 1851

A
HZU ELECTRIC

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING.
Cooking methods wave progressed dramatically with 

v THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAYE. 
F COOKING PRODUCTS PROVIDE THESE COLORFUL GLIMPSES 

INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

Sn the colonial HOME, food was
’ i PREPARED IN THE FIREPLACE.
9 -SOMETIMES A “TURNSPIT DOG-' WAS 

USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT.
bl THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 

ON A TREADMILL WHICH/T-
’ WAS RIGGED TO TURN/ /fl I xXs 

THE SPIT. / / X

@UT IM THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUTOFAWAGON 
... THE ‘CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAHE WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODAUGHT.

TODAY COMBINATION MiCROWAVE 
RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: (1KONVENT/ONAL 
Electric heat for baking and 
bacmning-, (i) microwave only — 
FOR THE MOST SPEED; WFUCROwAVE 
SPEEb AND CONVENTIONAL BROu/nvmG.

dona. Kai kuri jc‘s bibliotekcs 
knyga turinti įrašą* dienos, kai 
Povilas I buvo nužudytas.

Kaip ir kada toji biblioteka 
parvežta į Jurbarką nerašoma, 
tik pasakojama, jog 1919 m. bi
blioteką suradus ji niekada ne
buvo visa išpakuota, nes Lietu
vai tapus nepriklausoma valsty
be, dvarai buvę nusavinti ir iš
dalyti, tad Vasileikovai gyvenę 
taupiai, kaip benamiai pabėgė
liai. Kur gyveno'ir ką veikė, ne
rašoma, iš teksto matyti, jog 
Kaune. Iki antrojo karo pra
džios Stepanovnos biblioteka 
dėžėse buvusi laikoma Lietuvos 
sostinėje Kaune vieno pažįsta
mo' daržinės pastogėj o.

Iki antrojo karė pabaigos Mo
lotovo-Ribentropo 1939 m. rugp. 
23 d. susitarimas pasidalyti Pa
baltijo valstybėmis nebuvo žino
mas,bet Vasilčikovas .rašo, ...jog 
gandai ėjo, kad kaip Napoleo
nas ir Aleksandras 1807 m. ties 
Tilže ant Nemuno upės kelto 
sutartį padarė, taip Stalinas ir 
Hitleris pasidalijo Pabaltijį!. 
Įterpia Vasilčikovas, jog ta vie
ta, kur Napoleonas ir Aleksan
dras susitiko, buvusi matoma iš 
jų dvaro. y

Nuliūdimu išgirdę 1939 m. 
spalyje, kad Lietuvės - užsienio 
reikalų ministeris “pakviestas” 
(angliškame tekste tarp kabu
čių - “invited”) aptarti (“dis
cuss”) Maskvoje savitarpinės 
pagelbos sutartį- Jurgis Vasilči
kovas, kaip ir daugelis- baltų jų 
rusų pabėgėlių - ’išaugintas • so
vietų nemėgti, nepasitikėti ir bi
joti. Bėgti nuo bolševikų — lyg 
manija, lyg įkyri mintis, lyg pro
fesija.

Apie Stalino žiaurumus pasa
kodavę tūkstančiai karo metu į 
Lietuvą atvykusių Lenkijos pa
bėgėlių. Buvę pasakojama, jog 
raudonosios armijos kariai el

teetors”) vieną dieną nusiims Karas bdgžsi, Jurgis Vasil- 
kaukę. Vasilčikovai nutarė iš čikovas biblioteką w la‘
Lietuvos išvykti ir išsivežti Ste
panovnos biblioteką.

Jurgis Vasilčikovas. rašo, kaip 
1939-40 m. žiemą jis ir jo mo
tina valandų valandas šaltyje 
dirbo biblioteką perpakuodami 
į naujas izoliuotas dėžes. Dėžė „ 
po dėžės buvo' siunčiamos į Eit-Į Prieš antrąjį karą jo tėvai 

j kūnus, į pirmą Vokietijos mies- dalį vertybių išpardavinėjo. Ir 
1 tą į vakarus nuo Lietuvos šie- kai kurias knygas siuntė į Lcn- 
inos- Siųsta nevisos dėžės iš kar- doną ir į Paryžių įkainuoti. Da- 
įto, kad nesukėlus kokio įtari- į lis tokių knygų karo metu “įša- 
mo- IŠ Eitkūnų biblioteką pasi- lo”. 1942 m. Jurgis Vasilčikovas 
ųsta motinos vaikystės draugo atvykęs į Paryžių. Dvejus pas- 
adresu į Sileziją. | kurinius karo metus veikė pran-

Ir taip vieną 1940 m. vasario, cūzų pogrindyje prieš .vokie- 
naktį, kai gal prieš savaitę bu-jčius. Aprašo kovas, aprašo, kaip 
vo paskutinė dėžė į Eitkūnus knygų Paryžiuje ir Londone 
ir tuoj pasigardo' balsas: “Tie.ieškojo ir kaip kurias kur sura- 
džentelmenai pra čia”. Telefonas do, bet tai jau nebe su Lietuva 
pėjimas. Kai raudonosios anni- ryšį turinti veikla.
jos daliniai įžygiavo, Vasilčiko
vai buvę su gerai infc’rmuotu 
diplomatu susitarę, kol raudo
noji armija laikysis nuošaliai, 
jie gyvens vietoje, bet kai .at
vyks NKVD — pirmu traukiniu 
išvyks į Vokietiją. Kurios vals
tybės tas diplomatas, nerašoma.} • Yra žinoma, kad"6,000 m.

. . 'prieš Kristaus gimimą graikai
Oficialia. 1940 metų vasary-] jau prijaukinę-laukines

je, žinome, dar NKVD Lietuv°-įįarVes. 1978 m. Anienkoje bu- 
j e neveikė, bet matyti kai ku
riems diplomatams buvo žino
ma, jog NKVD “prisiglaudė“ 
armijos bazėse ir ruošiasi atei
ties veiklai.

bai nustebęs. Juk kai iš Lietuvos 
biblioteka-buvo išsiųsta, Vokie
tijos geležinkelių’stotys sąjun
gininkų buvo dieną ir naktį 
bombarduojamos, bet Stepa- 
novnos bibliotekos nė viena kny
ga nežuvusi.

Pavardes ir vietoves vengda
mas minėti, Jurgis Vasilčikovas 
nerašo, koks jo tėvų likimas ir 
kur bei ką veikdamas dabar jis 
gyvena. Iš teksto aišku, kad da
bar jis yra 59 metų vyras.

gėsi korektiškai, bet paskui juos 
atvyksta sląptoji NKVD polici
ja, prasideda areštai ir trėmi
mai.

Vieną spalio naktį namo eida
mas 
iių kojų klapsėjimą- Alėjoje pa
matęs atjojantį kavalerijos bū-1 
rį- Karininkai buvę slavai, bet 
kareiviai azijatai. Jų maži gau
ruoti akliai, drabužiniai šalmai, 
ilgi apsiaustai ir išlenkti kardai 
tvirtino jų kilmę. Jojo nesidai
rydami į šalis ir tylėdami. Prieš 
tai Vasilčikovas nebuvęs matęsĮ 
sovietinio kareivio. Skubėdamas* ',es. , £ L. x v ,. _

~ •. lezmkelio stotis tuščia. Parei-parejęs namo, j butą ivirtęs n J 
sušukęs: — “Jie čia!”

Be abejo, Vasilčikovas rašo 
apie raudonosios armijos žygia
vimą Į savitarpinės pagalbos 
sutartimi numatytas Lietuvoje 
bazes. Jo pirmasis išgąstis bu
vęs perankstyvis, nes tie 
su gynėjai” (angliškame tekste 
tari) kabučių — “protectors”> 
elgėsi atsargiai. Teisybė, jų am
basados (pasiuntinybės) auto
mobilių ir lietuvių-sovietų drau
gystės demonstracijų padaugė
jo, bet kariniai daliniai laikėsi 
spygliuotomis vielomis aptver
tose bazėse, Lietuvc's valdžia 
nebuvo trukdoma, atrodė, jog 
gyvenimas ir toliau vyksta nor
maliai.

Išeidavo kartais sovietų karei-1 
vių grupės į miestą. Išsižioję 
spoksodavo į maisto ir kitokių 
gėrybių perkrautų krautuvių 
langus. Į kareivius pažiūrėjus 
Vasilčikovui kildavęs gailestis, o 
ne baimė. Jų uniformos labai 
nuskurusios, patys pavargę, taik 
atrodę verčiau pakviesti juos 
pavalgydinti, negu kad bėgti 
nuo jų.

; Prasidėjo Sovietų S-gc’s ka
ras su Suomija. Raudonoji ar
mija aplamdyta ir sustabdyta 
Karelijos miškuose. Įvairūs

i gandai ir anekdotai Lietuvoje 
plito- Buvo aišku, kad tie įsiver-

; žėliai “gynėjai” (angliškame 
tekste — our self-invited “pro-

vo apie 10,866,006. pieninių kar
vių, taigi viena pieninė karvė 
20 gyventojų. Ka^vė-'vidutiniš
kai per metus duoda apie 5,360 
kvortų arba 11^252 svarų pieno-zJLlxx naiki! iiumu v*i • i • +

Vasilčikovas išgirdęs ark-1 aS1.C1'ovai buvę jau gavę pjeningiausia Holstemo veislės
į Vokietijon įvažiavimo leidimą 
— vjzą ir net iš anksto trauki
nio bilietą nusipirkę, čemodanė
liai pripakuoti buvę palovyje 
laikc'mi. Po telefoninio įspėji
mo kitą rytą 7 vai. Jurgis su 

. motina išėjo iš namų savo man- 
, tą nešini, pasukę už kampo ir 
Įtik tada taksi pasišaukę. Gat

ing iššluotos, tuščios, ge-

karvė per metus, davė; virš 50,- 
000 svarų pieno.' -

i—'

g Juodas jautas už ragų pa
kartas'? (Katilas) ' ■

gūnas nė nepažiūrėjęs į juos 
traukinio' biliete skylę mušda
mas. Vagonas nešildomas, tuš
čias. Lyg amžinybės šaltyje ir 
įtampoje sėdėję- Pagaliau suš
vilpė. traukinys pajudėjo, per 

mūJ* balusius langus spindėjo švie- 
sa. - > V

b • - *

Tos dienos naktį pasiekė Ber- 
. lyną. Miestas aptemdytas, bet 

gyvenimas atrodė lyg normalus. 
Per savaite Vasilčikovai buvę 
jau Silezijoje draugo pilyje, kur 
ir Steponovnc's biblioteka atke
liavusi. Biblioteka ten laikyta 
iki 1944 m- pavasario, kol nu
tarta pasiųsti giminėms į Čeko
slovakiją, o 1945 metais persiųs
ta į Heiligenberg, Šveicarijos 

pasienyje- . į

ENERGY
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loser!

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That s Anqnn.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions. ; - ’

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON " •'

EXPRESSWAYDR/V/Mr

-•

• JUOSTOS IR TIRTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5
centai už yatdą u (»

• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITES, suknelės

Specialus įvairios Medžiagos Gabalu Maišelis buvo 50 c. iki
* > ; u'li. _ DABAR 25e.

.1022 W/ YĄN BŲREN {STREET 
FRANEŠkITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS '

į, Didele automobiliam* aikštė veltui .-.i

K*

TAUPYKITE PIRKDAMI K
FABRIKO SANDĖLIŲ

SEKMADIENI, GEGUŽĖS 6 D. NUO 8 RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET

l’ifkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams 
SPECIALŪS BARGENAI TIK PER §1 IŠPARDAVIMĄ 
SAULĖS SUKNELĖS — buvo S13.50 dabar $3 
DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS ’ T
15 YARDŲ NAILONAS 108’ platumo — $5

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE" 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY,..

»- f i

■ "t. ■ L~ ' ■;? *• yr* T

1— NAUJIENOJ CHICAGO S, ILL JiiURday, May 3, 107*3

IF YOU DRIVE AT THE 
MtN/MUM SPEED STAY IN 
THE R/GRT LANE.
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Margaret Beleckis išrinkta 
Chicago Savings direktore

ITS AMAZING! ZIGMAS I GURA
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j nių studentams. Ji pati džiau
giasi būdama pirmoji moteris 
E. F. Hutton istorijoje, turinti 
savo dabartinę poziciją. į

Nepaisant kasdien perkrautos 
darbotvarkės, ji dar randa laiko 
ir kugeliui iškepti.

I

Mrs. Philomena D. Pakel, 
Chicago Savings prezidentė, pa
sakė esanti tikra, kad Ms. Be
leckis su savo plačia patirtimi 
bus didelis laimėjimas Taupymo 
ir skolinimo bendrovei ir vi-; 
siems lietuviams ir Marquette 
Parko bendruomenei.

Mrs. Pakel dar pridūrė, kad 
Chicago Savings masyvi remo- 
deliavimo programa, su naujais 
penkiais privažiavimais (lanes) 
gražiai derinsis su vėliau pava
sari ruošiamu atidarvmu. Padi- 
dinama automobiliams' pastatyti 
aikštė bus dukart didesnė kaip 
dabar, ir visiems šiems darbams 
užsibaigus, pastatas bus per- ‘ 
remodeliuotas. “Šis 1.2 milijono I 
dolerių ekspansijos projektas j 
yra dalis mūsų nepaliaujamų; 
pastangų patarnauti visuomenei 
įmanomai geriausiai“, pažymėjo 
Mrs. Philomena D. Pakel.

Margaret Beleckis

Philomena D. Pakel, Chicago 
Savings and Loan Association 
direktorių tarybos pirmininkė, 
metiniame šios bendrovės susi
rinkime, pranešė, kad Margaret 
Beleckis yra išrinkta direktore 
į Chicagos Taupymo ir Skolini
mo bendrovės direktorių tarybą.

Margaret Beleckis yra atskai
tomybės egzekutyvė E. F. Hut
ton & Co., labai rimtoje inves
ticijų firmoje. Chicago Savings 
naujoji direktorė dirbo E. F. 
Hutton firmoje per 8 metus ir 
tarnavo tai firmai kaip inves
ticijų filmos “balsas” daugeliui 
500 Fortune kompanijų.

Jos pamokas (seminarus) apie 
investavimą yra lankę daugybė 
prosefionalų visos šalies plot
mėje. Tie informaciniai semina
rai susilaukė plataus įvertinimo 
iš Savings and Loan (Taupymo 
ir Skolinimo) bendruomenių 
kaip pirmas prasmingas žingsnis 
į pagalbą profesionalams pa
siekti finansinių laimėjimų ir 
laisvės.

Jos ekspertizę investicijų sri-
- tyje Įvertino U.S. News & World 

Report ir Chicago Sim-Times. 
Reikia dar-pridėti^ kad- jos kas 
mėnesį skelbiama skiltis, spaus
dinama Chicagoland Magazine, 
atidžiai skaitoma Chicagos sri
ties gyventojų.

DePaul universitetas, kur ji 
gavo M.B.A. laipsni, dabar turi 
kursą, pavadintą “Money Mat-)
terš”, kurį Ms. Beleckis dėsto muoti apie Amerikos strategi- 
įvairių socio-ekonominių sluoks- nius atomo ginklus.
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Detroito naujienos
Švyturio Jūrų Šauliu 
gegužinė po stogu

Tą vardą “Gegužinė po stogu” 
sugalvojo bene Radijo klubo re
daktorius ir pranešėjas Kazys 
Gogelis. Gegužinė po stogu tuo- 
mi gera, kad nereikia bijoti 

; blogo oro; ar lyja ar sninga, ge- 
. gužinė po stogu įvyksta. Suva- 
' žiuoja publikos daugiau ir ne
neša organizacijai nuostolių. 
Šaulių gegužinė po stogu įvyko 
Lietuviu Namuose. C

Kaip jau žinome, Dievo Ap- 
įvaizdos parapijai prieš penkis

Madride pavogė 
$ 1 ’/z milijono

MADRIDAS, Ispanija. — 
rai informuoti ir apdairūs
giliai priėjo prie Madrido-Bilbao 
geležinkelio linijos, prisitaikė 
prie bankan pervežamos sumos 
ir nusinešė pusantro milijono, 
pervežamą ryšuli.

I

Ne vienas matė pamažu ei-. metus pasistačius Southfielde 
nančius vagilius, bet niekam bažnyčią ir prie bažnyčios di- 
neatėjo į galvą, kad jie taip. Jžiulę salę, daug parapijiečių 
lengvai būtų priėjį prie tokios persikėlė iš šv. Antano parapi- 
didelės sumos. Policija visus jos į Dievo Apvaizdos parapiją.
klausinėja, bet niekas negali Tokiu būdu prie šv. Antano pa
duoti tikslių žinių apie labai ap* rapijos žmonių sumažėjo. Su- 
sukrius vagilius. Policija tikisi mažėjo lankytojų šv. Antano
vagilius pagauti, kai pradės leis
ti numeruotus dolerius.

— Vyrauja Įsitikinimas, kad 
rusai yra gana tiksliai infor-

J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pitantiškų Ir Intymiu nuvtyHi 
surašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvu stilius, gyva taib*. gražiai Ižleiata 
150 psL Kaina $2 JO.

Dr. Jums B. Keblus, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvoc Iltiwilce 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario sietų. Vidutinio fonnzto, 142 
psL, kainuoja $2,00. I -’'vSyv

Dr. Jums B. Končius, VYTAUTAI THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų Istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais *4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju h 
kitu knygas Įsigyti atsilankius 1 Naujienų arba atsiuntus čeki _v 
piniginę per

I7M B»Vth HalnUd StrwL CM«<*, ffl. W«W

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — taip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} miegą liepia 

lazdynui IšsHelrti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls. ir pamažu įveda į gamtos vaizdu Ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajofa, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami Išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AuguriaMyN - ValčIOntenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio fer 

mato. 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgi* Batfrutaltte, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljo*. giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILtRAičIAI IR RAITAI. 155 psl. S1.50.
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 188 

pel. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallunte, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 108 os], C.00
8. Anatolllm Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.0v.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S ttvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.
9. Balys Rutaa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL «1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. X3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 8-jl lyrikos knyga. 152 psl $2,50
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

11*1, 92 psl., $1.00.
13 Petras Sagatat, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi, $1.00
14. Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 Psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 pel. $2.80
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
17 J*«* Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologu posmai 

M p«L $1.00. .
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine >rba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

1789 So. Halat«d Street. Ch lauro. Dllnofi IM08

te 71
*

Bar viena nuomonė apie komunizmą
Russel, Bertrand Arthur Wil

liam, grafas, 1872-1970, taigi iš
gyvenęs, be 2, visą 100 metų,

ru Vytu, trys anūkėliai — Sau- 
f liukas, Rimas bei Lina, ir daug 
Į giminių, draugų, artimųjų.

Vytautai, ilsėkis ramybėje.

Mirė A. Kriščiūnas
Antanas Kriščiūnas gimė 1902 

m. spalio mėn. 17 d. Vilkaviškio 
apskr. Virbalio valse. Kartupė- 
nų km. Mirė 1979 m. balandžio 
20 d. Dearborn Hts., 4451 Mc-

anglų filosofas ir matematikas, 
Cambridge universiteto profeso
rius, lordas. Nobelio premijos 
laureatas, demokratas, liberalas, 
pažangių idėjų auklėjimo klau
simais skleidėjas, reformistas 
morales klausimais, pacifistas ir 
apdovanotas ordinu už nuopel
nus. nekaltai šmeižtas komunis
tu. yra pasisakęs prieš komuniz
mą štai kaip:

Fichte (1762-1814. vienas žy
miausių vokiečių
filosofijos atstovų) nusižemin
damas pasisakė, kad auklėjimas

idealisitinės

'■y

parapijoje, sumažėjo ir Lietuvių 
Namuose. L. Namuose niekas 
neberengė ir parengimų, nes 
parengimų rengėjams jie nešda
vo nuostolius. Jei nebūtų Lietu-

vių Namuose Dariaus-Girėno 
klubo, namai jau būtų užsidarę.

Šį pavasarį šv. Antano para
pijos komitetas pabandė suruoš
ti L. Namuose kūn. K. Simaičiui 
išleistuves ir kun. A. Babonui 
sutiktuves. I išleistuves ir sutik- 
tuves atsilankė bene apie 300 
publikos. Jei Detroito ir apylin
kių lietuviai nenori, kad namai 
užsidarytų, organizacijų valdy
bos turi susirūpinti ir parengi
mus dažniau ruošti Lietuvių 
Namuose. Lietuvių Namų pir
mininkas Alfas Šukys prašo or
ganizacijų parengimus ruošti 
tik L. Namuose. Taip pat prašo 
ir lankytojus lankyti ir Dariaus- 
Girėno klubą. Jei žmonės supras 
reikalą ir lankysis L. Namuose 
ir Dariaus-Girėno klube, Namai 
neužsidarys.

Balandžio mėn. 22 d. šauliai 
švyturiėčiai po ilgesnės pertrau
kos pabandė L. Namuose su
ruošti- neva gegužinę po stogu. 
Į gegužinę atsilankė publikos 
per šimtinę, tai jau neblogai, 
nuostolio neturėjo. Jei atsiras |

SJ

I

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. 3uw»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1906 

metą įvykiui. Jablotakic Ir Totoraičio jaunai dienas ir susi, 
rtpiaiiaą.  - M.0*

Or. A. J. Gossan — DANTYS, ją prlėžiūr*. įveikiu Ir srrfii
Kietais Tlriellala, vietoje M.00 dabar tik
SlnkMaii viršeliais tik _____________________ 1--------

Dr. A. J. Gvssen — AUKŠTA KULTŪRA — 11AUR01 1MON1S.
Kelionė! po Jtorop* įspfld&>L Dabar tik 

$3.64 
n*

UJI
TaWma pat užsisakyti paštu, atsiuntus ČakĮ arba manay urdarL prla 

wrarfytoa talnaa pridedant Stc. parslunttma lilaišotm.

1731 S#. HALSTED STn CHICAGO, *ILR ilCOI

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi jdmtinio krašto laisvė ir lietu- 

vlą gffl-būvis, privalo susipažinti su že‘miau Išvardintomis knygomis, 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvous Kapačlntkts, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima) aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kspsčlnikss, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi 
kuisančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai ilio- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO--LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 96 pal. $1.30. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M ZoNtenko SATYRINIS NOVttti Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 19© pusi, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuNrto tr sgltpmpo propaganda ba< 
nabaaakaviiaaL Abi knygot parašyto! lengvu, gražiu raitomi.

Prai. P. Patarkite, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
■RUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Katos XL

Vincas žamaftla. LIUBLINO UNIJOS »UKAKT'B> PARAlT^JK,

■te tr kiti laidiniai yra Knaani

MA UJU NOSĮ, im «•. MAUTH) fT„ CHICAGO VLMM*

HiH—4arb« relax 4«—it arta vtaatant p*4*r <’ »cW*4owi 
ie*t ar ptotetaf pariaMą. i

: vėl kokia organizacija ir suruoš 
1 parengimą, tai ženklas, kad 
L. Namai vėl atsigaus ir išsi
laikys.

Viskas priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei mes savus Namus lan
kysime, Namai atgaus pirmykš
čių padėtį. Geresni reikalai la
bai daug priklausys nuo L. Na
mu bei nuo Dariaus-Girėno val
dybų, kaip tos valdybos sugebės 
grąžinti lietuvius į Lietuvių Na
mus ir į Dariaus-Girėno klubą.

Taigi šaulių švyturį ečių gegu
žinė po stogu pavyko gerai. 
Lauksime ir sekantį kartą gau
siai atsilankant publikos.

* ❖ *

Mire V. Skrebutėnas
Vytautas Skrebutėnas gimė 

Lietuvoje, Vilniaus, krašte, 1924 
metų vasario 15 d., o mirė Det
roite 1979 m. balandžio 12 dieną. 
Buvo pašarvotas Step laidotuvių 
koplyčioje, Beech Daly Rd.

Po rožančiaus sukalbėjimo, 
balandžio 15 d. atsisveikinimo 
žodį tarė Vilniaus Krašto Sąjun
gos skyriaus pirm. Albertas Mi
siūnas. Sekančią dieną po baž
nytinių apeigų palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse. Velionis 
buvo geras šeimos tėvas ir ge
ras lietuvis.

Liko nuliūdę: mylima žmona 
Lidija, sūnus Algis Vytautas, 
dukra Rita Polteraitienė su vy-

Kinley St., savo namuose. Buvo turėtų stengtis siekti sunaikinti 
pašarvotas Ch. Step laidotuvių laisvą valią, taigi, kad mokiniai 
koplyčioje, 18425 Beech Daly apleidę mokyklą negalėtų jau 
Rd., Detroit, Mich. visą gyvenimą galvoti ir elgtis

Rožančius ir atsisveikinimas • kitaip, negu jų mokytojai jiems 
įvyko balandžio 23 d. Kadangi sakė. Deja. Fichtės laikotarpy 
velionis Antanas buvo šaulys, 
prie karsto stovėjo uniformuotų 
šaulių garbės sargyba su kuo
pos vėliava. Buvo Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos.

Atsisveikinimo žodį tarė Švy
turio Jūrų šaulių kuopos pirm. 
Alfas Šukys ir Susivienijimo 
200 kuopos pirmininkas Anta
nas Sukauskas.

Velionis Antanas buvo parei
gingas ir darbštus šaulys ir Su
sivienijimo uolus narys. Keletą 
metų buvo kuopos iždo globėjas. 
Palaidotas su bažnytinėmis apei
gomis Holy Sepulchre kapinėse 
Southfield, Mich.

Liko nuliūdę: mylima žmona 
Marija, sūnus Kęstutis su žmo
na Nancy ir du anūkėliai: Kris- 
topas bei Jonas ir daug giminių 
bei draugų.

Antanai, tebūna Tau lengva 
Amerikos žemė!

Ant. Sukauskas

visą gyvenimą galvoti ir elgtis

tai buvo nepasiekiamas idealas. 
Bet Fichtės nuomone, Karl 
Marks, esą, sugalvojęs geriausią 
sistemą. Taigi iš tikro ateity, kai 
Markso numatyta diktatūra 
įvykdoma, tai, aišku, ten jau 
taip ir turi galvoti ir elgtis kaip 
nustatyta. Dieta, skiepijimas ir 
griežtas pamokymas, pastabos ir 
įspėjimas suderinama ir sujun
giama nuo labai ankstyvo am- 
žiaus, kad paruošti tokį charak- ' 
terį ir tokį tikėjimą, kas valdžiai 
yra laikoma tinkamiausia, ir jo
kia kritika kad ir nepasirodytų, 
ir kad net jei visi bus nuskriaus
ti, visi turės tikėti, kad jie yra 
laimingi, nes taip jų vyriausy
bės bus jiems pasakyta, kad jie 
yra laimingi.

— Idi Amino karo policijai 
pavyko tarp kalnų apsupti 700 
Ugandos karių, bet nelaisvėn '• 
vargu juos paims.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, III.

S RŪPESTINGAI IŠPILDO M RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

v

Jį

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.30

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis, 

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. —
Minkšti viršeliai .....................  $15.00

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

..... Pridėti dolerį pažto išlaidoms.
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(n Chicago $33.00 par year, $18.00 per 
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other USA localities $30.00 per year, 
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Hue gruodžie pirmos d. 
DlMiraŽčU IuIms:

Chlcagoje ir priemiesčiuose: 
metams --------
pusei metu ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

kitose JAV vietose-
metami ____ L_

pusei metu --------
trims mėnedams 
vienam meneaiui

Kanadoje: 
metams____

pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metamą , 
pu*ei metu ___
vienam mėneaiui

$10.00
$ 9.00
I 3.00

$18.00
$ 3.50

$34.00
$18.00
$ 4.00

$18.00
$10.00 
f 3-30

Naujiena eina kasdien, tšikman: 
sekmadienine Leidžia Naujienų Ben 
drevė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
m.- 80608/ Talei. 421-8100

Pinigus reikli dxjrb xJt'
Orderiu kirtr m afajikymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. Išskyra sekmadieniu, nu
9 vai. ryto iki 5 ▼>! vakaro. Šeštadieniais — iki 11 vai

ūsuotojo vardas ir pavardė; eik prie urnos ir balsuok, ganizacijos tarybos rinkimais, bet, atrodo, kad ta^ yra 
! Nuėjus j kitą apylinkę vėl gali daryti tą patį. visų JAV lietuvių, lyg tartunĮ

Šitokia balsavimo sistema yra - ne demokratiška, mą, rinkimus. Jei jje taip tų rinkimiį nėtraktuotį, tai 
Sąmoningai yra atidaromos durys sukčiavimui. O pats J*e paskelbtų kiekvienos LB apyįįą^ęs PsMjMĮ 
blogiausias balsavimo būdas — tai balsavimas vokais, anksto pranęšdami, kad tame susirinkime bus 
juos pasiunčiant paštu ar įteikiant per kaimyną, šitas balsuojamą už atstovus ar kąpdidątas į LB ^ąrybą ir 
balsavimo būdas yra įvestas sąmoningai, kad Valdan-i baigta. Taip jię nedaro. Jie ragina hąlsupti visus lietu
čio ji maža politinė grupelė būtų pajėgi valdžios vadeles viųs, ar jįs yra, ąr nėra LB narys. Šitokia jų taktika ai- 
išlaikyti savo rankose ir pagal reikalą į balsavimo dė-’škiai parodo, kad Bendruomenės Trybą jie’ trąktupja, 

kaip visų JAV lietuvių šeima. pąrĮąihėątą.
Daleiskimę pągąl jų agitacinius mętodųs ię, jų elg

seną, kad taip ir’yra, kad JAV Tparj^a yra visų lietuvių 
seimas — paralmentas ir išrįųkįą| taįpįriUŪlį būdu-. 
Pažiūrėkime ar iš tikrųjų tąip, yvą, ąę. ti^rąį tas seimąs 
yra išrinktas demokratiniu būdu?.

, Kiekvienas demokratinis seimas — parlamentas
įvyko JAV LB 7-tos Tarybos rinkimai I kongresas, išrinktas tikru ir teisingu demokratipiu bū-.

■ \ ~ ‘ . dų, susideda iš kelių, mažiausiai iš
stebėję įvairiose rinkimų apygardose nesklandumus, skirtingos ideologinės pakraipos partijų. Kiek tokių 

pasiskundė JAV LB Garbės Teismui. Jų skundai nębu- palitinių partijų 'dalyvauja LB Tarybos - §eįęo rinki- 
vo svarstomi, nes skundams paduoti terminas buvo pa- muose? Tik viena partija, vądįnąiną JĄV Lįętuyįų Ben- 
sibaigęs. PL (“Pasaulio Lietuvis” LB oficiozas. A. PI.) druomene. Ar balsuotojas čia gali pasirinkti jo idęolp-

- — - - ------ - - — - —- —— - ---L*------- ----- O 'N.T v»/xz>.r»L 1

išlaikyti savo rankose ir pagal reikalą į balsavimo dė
žes — urnas įgrūsti tiek vokų su pageidaujamomis pa
vardėmis, kad tos vadelės neišslystų iš-jų rankų...

Ar toks balsavimo būdas yra demokratinis? Tur
būt, kad ne. Praeitis jau parodė, kad tokiu suktu balsa
vimo būdu buvo išrinkta 7-ji Taryba.

Tuometinis LB Garbės Teismo narys p. Zigmas j 
Dailidka (miręs 1978. 8. 8.) “Sėjos” 1975 m. Nr. 3, taip I 
rašė: ”1973 m. j 
visų didžiausioje Vidurio apygardoje^-Balsuptojoi, pa-|

vo svarstomi, nes skundams paduoti terminas buvo pa-

trumpai pranešė, kad Garbės Teismas- skundų nesvar
stė ir visas reikalas užbaigtas, žodžiu, pridėjo savo ant
spaudą, kad rinkimai teisėti, viskas praėjo teisingu 
keliu, ir kas šiuo reikalu rodys nepasitenkinimą, nety-j 
lės, ieškos teisybės, tai kiekviena proga toje pat spąu- 

, . . . doje bus paskelbtas LB grioviku, anarchijos kėlėju ir O "DclSK/Ll lIUCITUS J i • j •r ‘kitais šauniais epitetais .
Tame pačiame straipsnyje autorius. Z. D. toĮiau 

taip pasisakė: “Tuos visus skundus skaičiau ir kartu su 
kitais nariais svarsčiau. Man nekilo jokios abejonės, 
kad skundai pagrįsti ir, juose iškelti rinkimų neteisė
tumai, vėliau kitų šaltinių buvo patvirtinti; bet visi tie! 
skundai buvo pripažinti nesvarstytinąis vien dėl rinki: 
mų taisyklėse numatyto vos trijų dięnų termino pra
leidimo. ' ' '

Manau, kad čia komentarų nereikia, nes visiems 
yra aišku kokie yra JAV LB vadinamieji demokrati
niai balsavimai.

Dąbartiniamą balsavimams į 9.-ąją LB Tarybą yrą 
skirta, dviejų savaičių laike, net 4 dienos. Atrodo, kad 
JAV lietuviai gyvena kur nors Afrikos džiunglėse ir, 
kad apžergus asilą ar jautį, į balsavimo būstinę reikės 

_ ______ ________________ o .jpti apie 100. mylių ir per vieną die.ną nesuspės ątliį:tij 
•išeitų, kad JAV lietuviai pačiose JA Valstybėse suda-1 tokios ilgus kelionės, tokiomis primityyioųįis susįsiękį- 
rys lyg ir atskirą Lietuvos “demokratinę” respubliką, mo priemonėmis: Kai • tuo Aarpu - JAV ir* kitose 'Vakąnį 

. Šita visa tuščia, beprasmiška, įkyri ir laiką gaišinanti Europos valstybėse, kur balsuotojų yra dešimtimis mi- 
■ propagandą yra labai panaši į bolševikinių tarybų rin- lijpnų, visi suspėja pabalsuoti- per vieną dieną, čia yra 
kiminių tuščiažodžiavimų ir liaupsinimų šūkavimus, kitas reikalas, kad gerbiamieji “demokratiniai” bjen- 
kad tai yra patys demokratiškiausi rinkimai, o kadida- drųomęnininkąi per tas 4 dienas turėtu užtektinai lai
tai — geriausi iš geriausiųjų.__________________________ ..................... .. 1 5 ’ ’ 1 * 1 -■* -

> Pirmiausia, į JAV LB Tarybos rinkimų demokra-i 
tiškumą reikia pažvelgti iš techniškos pusės. Turbūt 
niekam nekyla abejonė, kad JAV demokratinė santvar
ka ir rinkiminė sistema yra pati demokratiškiausia pa
saulyje. Kiekvienas tos šalies pilietis turįs teisę, ir norįs 
dalyvauti rinkimuose — balsavimuose, turi iš anksto 
užsiregisti^oti, jei dar nebuvo užsiregistravęs. Jei nę- ......... ,............
si iš anksto užregistruotas — įrašytas į tos apylinkės | rinkimus, arba kitaip tariant — apie JAV lietuvių seį- 
bąlsuotojų sąrašus, tau balsuoti nęįeidžią, kad nebūtų' mo rinkimus iš politiniai ideologinės pusės. Įdomu, kiek 
apgavysčių, kad tas pats asmuo negalėtų balsuoti dvię- Į čia rasime to demokratiškumo, apie kurį taip įkyriai ir 
juose ar daugiau distriktų — apylinkių. ' be perstojo diena iš dienos kalba kaikurie mūsų pasi-

Tokių iš aksto sudarytų balsuotojų sąrašų JAV metę ir naivūs, bet agresyvūs bendruomenininkai?' 
— ** - - r-r-. -r -r-x m 1 • 3 • •• 1 »3

JAV Lietuvių Bendruomenė ir demokratija
Jau prieš kelias savaites vienuolių kontroliuojamoje 

spaudoje, “Drauge” ir ’‘Darbininke”, 
dienomis ir per visas lietuviškas radijo valandėles pra
sidėjo smarki rinkiminė agitacija už rnkimus į 9-tąją 
JAV LB Tarybą. Paskutiniu laiku prie jų. prisidėjo ir 
“Dirva”. Jie visi nesigėdydami aiškina, kad tie rinki
mai bus labai demokratiški. ,

Kiek tai propagandai yra išmetama Lietuvos lais
vinimo vardu surinktų pinigų, turbūt niekas nesužinos, 
taip, kaip niekas nesužinos kiek tų laisvinimo pinigų 
bus išleista, dėl taip vadinamos, tuo paču vardu bylos, 
vedamos amerikiečių teismuose, kurią iškėlė JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas.

Pasiskaičius ir" pasiklausius tos LB skleidžiamos 
propagandos, susidaro įspūdis, kad toji LB Taryba bus 
lyg koks tai visų JAV lietuvių seimas — kongresas — 
paralmentas — vok. Landtag, seniau Ręcįhstag, kuris 
tvarkys visus visų lietuvių kultūrinius, politinius, lab
daros, Lietuvos laisvinimo ir kitus reikalus. Pagal tai

“demokratiniai” ben

Apylinkių valdybų praneši-

juose ar daugiau distriktų — apylinkių.

LB neturi. Atėjus j balsavimo vietą, yra užrašoma baL

ANTANAS RYLIŠKIS * (

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES fflGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE JJ
(Tęsinys)

— Ales pasakojome Juozui matytą baisų da
lyką. Buvome II Varėnoje prie geležinkelio sto
ties. Pamatėme atriedantį iš Varėnos rusų kariš
ką brezentais apdengtą sunkvežimį, sunkiai pa
krautą ir vykstantį į Lydą. Sunkvežimis sustojo 
geležinkelio stoties aikštėje. Pamatėme kabinoje 
pažįstamus šoferius. Šoferio padėjėjas iššoko su 
brezentiniu kibiru ir nuskubėjo į stotį. Jis iš ten 
atnešęs vandenį supylė į radiatorių. A. L. gerai 
kalbąs rusiškai, priėjęs prie šoferio, sėdinčio ka
binoje, pradėjo kalbėtis, o aš kažkodėl susidomė
jau važma. Pradengęs brezentą geležinkelio sto- 
tięs žibinto silpnoje šviesoje pamačiau brezenti
nius batus, ypač krito į akis daugybė batų padų. 
Pastebėjau, daugiau pradengęs brezentą, kad 

; pilnas sunkvežimis sušalusių kareivių lavonų. 
Tuomet aš nežymiai prisilenkęs prie besikalban
čių pasakiau. A. lietuviškai “eik pažiūrėk”, o 
pąts ’-riečiau šoferį ir jo padėjėją užeiti į resto- 
į-įįna, bei tjr abu atsisakė eiti iš kabinos, kadan
gi gavę įsakymą vykti be sustojimo į Lydą, bet 
jų sunkvežirtiis padaręs 50 km. kelio SU' šūnkia

tėjo 9 posėdžius IF buvo r^gia- 
tįihėji^ Pa

vergtų tautų ęjsenojė- Parašyta 
per 600 laiškų įvairiems Ameri
kos valdžios asmenims, dėl lie
tuvių politinių kalinių ir kitais 
reikalais Marquette parko — 
Juozas Bagdžius praneša, kad 
posėdžiai šaukiami kiekvieną 
mėnesį. Su Altu surengta 16 
vasario minėjimas, Kalantos • 
minėjimas, Motinc's pagerbi
mas. Surengta genocido paroda, 
kuri turėjo gerą pasisekimą. Pa
rodą aplankė didelis skaičius 
amerikiečių. Narių sumokėju
sių nario mokestį turi 210, Yra 
daug didesnis narių skaičius, 
dar nespėjusių nario mokestį 
sumokėti • . . N^rosę pąrkc-An- 
tanina Repšienė praneša^ kad 
Apylinkėje lietuvių nedaug. Ną- 
riiĮ' turima tik 11. Bet tun savo 
spaustuvėlę ir gali atsispausdin
ti atsišaukimus ir kitokius raš
tus. Tos apylinkės inž. Mišaus- 
kos pranešė’ kad buvo daromi 
žygiai ir protestai dėl r‘Holo- 
cbiist” filmo demonstravimą.

Breitonpąrko - Antanas Ab- 
ra.įtis steigiant apylinkę prisira
šę 20 narių, dabąj- jau turimą 
trigubai daugiau. Pasiskundė, 
kad’ bųyo norėtą minėjimas su 
pamaldomis atlikti Breitonpąr.- 
ko bažnyčios salėję- Klebonas 
nedavė salės ir. atsisakė pamąl; 
dose dalyvauti. Minėjimas atlik
tas. šąulių namuose.

Rąckfordo — Stasys Tikušis 
perdavė Rockfordo Balfo ir Al
to skyrių linkėjimus. Veikiama, 
kiek leidžia aplinkybės; Didelė 
veikla dėl nedidelio' nariu skai- 
čįąus rneįmanoma.

Ęast Chicagos — Kazys čiu- 
rinskas - veikiama bendrai su 
Alto ir B'alfc' skyriais. Turima 
30 narių, bet jie išsimėtę po pla
čią apylinkę.

Daroma pertrauka- Pietūs. 
Dėk laiko stokos- tolimesniame 
suvažiavime negalėjau dldy1 
vauti. Tikiu mielas’' Antanas 
Pleškys, ar kas kitas šį mano 
.’ašinį papildys vėliau.

Stasys Juškėnas

gijai artimą partiją? Ne, negali. Jie turi balsuoti už 
tuos, ką jam po nosim pakiša LB, nors su jų idėjomis jis 
ir nesutinka. Tik viena laimė, kad LB neturi jėgos ‘ir 

JAV lietuvių jie negali priversti už. juos bąlsuptį. Ten 
kia jų balsavimo sistema nieko bendro neturi su demo; 
kratija ir yra gryna Sovietų Sąjungos rinkimų siste
mos kopija. ■

Ar tokiuose rinkimuose dalyvauja 100, ar 1000, ar 
5000. balsutojų, rezultatai bus tie patys, ir, dėl to, to
kiais rinkimais neapsimoka laiką bereikalingai gai
šinti.

Esu girdėjęs tokį pasakymą: “Nesvarbu, kad tu 
mane apvogiai,’ svarbu, kad aš tail daugiau nebeti- 
kėsiu.’v ‘ !

Nesvarbu, gerbiamieji ponai, kad jūs prigrūdę bal
savimų urnas neteisėtais balsuotojų vokais, laimėjote 
.rinkimus i 7-tąją Tarybą, ir parėmėte JĄV LB. vądpvy- 
bę į savo rankas ir jos iki šiai dĮęnąi daugiau iš. savo, 
rankų nebeišleidžiate;. nesvarbų, kąd jūs Ciceroje, Chi
cago je neteisėtai, dar terminui nesuėjus, nuvertėte apy- 
liįikgš; vadybą, kuriai vadovayo, pf Aitrius J[ųškęyi- 
čius; nęsvaybUj kad jūs Mąrque,tte Parke neteisėtai nu
vergėte, tąių pąt dąr terminui nesuėjus apylinkės val
dybą, kuriąi vadovavo p. Jonas Vaičiūnas; bet svarbu 
yra, kad didžioji lietuvių mąsė JAV- nebetiki jūsų de- 
mokratiškumu ir jūsų tęising^nų. Taip, pat labai šyąrr 
bų H^uvijins, raguolį—

' stųdiųtos, ųgt i W
sąrpą poJĮtrųką kurąųą; tąĮp pat labai svarbu lietu- 
viamst yrą žiųoti, kąd jūs. mezjgate bendradarbiavimo 
ryšius šų okupantu patikėtiniais ir. tękiems jūsų darbe
liams, nei vienas patriotas Hutuyis negalį pritarti.

I

ko sekti ir tikrinti koks skaičius balsavo ir. kiek dar rei
kia Į balsavimo urnas Įmesti papildomų vokų, kad bal
savimai savo balsų skaičiumi atrodytų impozantiškesni, 

žiūdėkiteir kąd galėtų pasakyti ir pasidžiuoti, štai 
kiek už mus balsavo.

? ‘ ‘ J \ £ * * *

Tai tiek apie Bęndruo,menės “techniškai 
tirų” balsavimo būdą.

Dabar pažiūrėkirpe, į tuos Bendruomenės

demokra-

Tarybos

JAV (Rj LB Vidurių Vakarų Apygardos

(Tęsinys) Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas Antanas Pleškys prane- 

Pranešimai: Inž. Stasys Du- šė, kad pačį|rįj^ kojįtęolę rasta 
_ bauskas, Apygardos Valdybos viskas tvarkoje. Atskaitomybė 

pirmininkas,, pranešė apie, nu; ir dokumentai tvarkomi pavyz- 
m t d m r - ; • .. . -i . *r ateities numa- dingai. Valerijonas Pocius pra-Tuos LB Tarybos rinkimus jie nelaiko vienos or- tomųj dafbųs. ‘ " nėšHpie'kasės'stovį.’""' '

vaąmą, įkaitęs...Jie čia sustoję atsikvėpti ir papil- j 
dyti radiatorių vandeniu. Nežymiai grįžęs A. 
stebėjosi tuo, kad tokią šaltą naktį šęfoi-iai ver- 
čiami be sustojimo vykti taip toli, net apie 140 
km. Šoferis ,sugūsčiojęs pečiais, tąrė:

— Nelaimėje ir netikėtume kariškiai nebo
ja sunkumų ir vykdo įsakymus.

I Varėnos vaistininku buvo aukštos moralės Jį# I *
patriotas lietuvis, sielojęsis Lietuvos reikalais. 
Jis I Varėnos vaistinėje dirbo nuo 1926 metų, to
dėl pažinojo vietos gyventojus.

Užėjau pas jį šiaip sau 1940 m. balandžio 
mėn. pradžioj, popietėje. Jis maų papasakojo to
kią naujieną.

— Šiandien su recepu užėjo Naujamiesčio 
kaimo viena moteris. Receptas ųęsųdėtingas, tai 
aš kažkaip paklausiau — kas na^jo kaime?

Moteris neramiai apsižvalgiųsĮ paklausė:
— Ar nieko nėra namuose?
Jis pasakęs, kad namuose esą^ vienas. Tu y 

met moterėlė prašiusi nieko niekąąi nepasakoti 
apie pokalbį.

Užtikrinęs, kad ji galinti būt| ęami ir ją pra
šęs būti atvira.

ŠtaĮ tos moterėlės pertoiktoą gintys papršii 
saliui:

— Tamošiaus Tamulevičiau^ ąūr.us Tamo- 
Išius - Tomas, 24 metų vyras, esąs paskirtas Aly
taus apskrities komunistų partijos sekretorium

ir. jau atsivežęs už kovo mėnesį algos 250 litų. 
§akaę jis. sų ąąv^ jįąųųą (BiKįte)' 'valgy
ti einąs gas Fių^gĮšteiną.

Mgi'^pipiąą, kąd Sovietai iš Lietuvos ban
ko galį imįį h{ųs> atsilygindami už tai aiįįĮu ąę 
tvirtą vąįįųtą- sąvo, įgulų karininkai^ ęusę 
algųpĄkį

Dviese padarėme išvadą, kad jei npęterėlė 
žino apie Tomo Tamulevičiaus algą, tai žįno vi
sas kaimas ir žinoma Alytaus saugumui.

Bet antroji išvada buvo liūdna, nes supra
tome, kad Sovietai pradėjo spęsti Lietuvai kaž
kokius spąstus, jie ruošia Lietuvai komunistinės 
valdžios kadrus.

Gandus, kad Tamulevičius gauna alg^ iš So
vietų, patvirtino jo pusbrolis Balys Poškus, ir ki
ti. Balys Poškus piktinosi, kad jo pusbręįis To
mas Tamulevičius už grašius parsiduoęįa ru
sams. į

1940 m. balandžio mėn. pabaigoje mokyklos 
sargė Mazgriienė gražų rytą man pateikė gan
dus, girdėtus Varėnoje:

— Rusai švęs ulonų pulko aikštėje gęgužės

nė žygiuos su orkestru per Alytaus miestą į pa-: 
rado aikštę. Tam gautas Lietuvos iniūigtrp' p-ko 
sutikimas. Kai kurie varėniečiai Ipmupįstėliai 
ruošėsi vykti į paradą ir žygiuoti su Vilnijos ka

— Italijos komunistų partija 
tebeima’ pinigines subsidijas iš 
Rusijos, jie 'gauna čekį kiek
vieną mėnesį-

— Vokiečiams nepatinka, kad 
iš Rusijos išvykusieji disidentai 
kritikuoja Vakarų Vokieti jos' so
cialistinę vyriausybę.

— Lenkai labai atidžiai seka 
Majdaneko bylos eigą. Jie nori, 

Lkąd vokiečiai nuį^ųstų nųsikal- 
tusiųs? bet be įr^d^miĮ vokiečiai 
nenori kelių net traukti teis-

z. - • - *man.

riuomenės daliniais per miestą.
P.yUwiftS pulkininko 

Petraičio papasakotą Gruzijos užkariavimą, ap
tarėme, kad Sovietai, tur būt, ruošiasi gegužės 
mėn. Į d. daryti perversmą. Raudonosios armįs 

' jos įsjnblųątį ‘daliniai eidami per miestą priims. į 
kuopų tarpą vietinius komunistus su vėliavomis, 
jų pačių padarytomis ir šūkiais, ir sustoję prie 
pašto siųs telegramas “tėvui” Stalinui, prašyda
mi užtarimo, o pasauliui paskelbę apie su
kilimą

1940 m. balandžio mėn. 30 d. naktį Alytaus 
apskr. saugumas areštavo aktyvistus komunis-. 
tos ir sutupdė į valsčiaus daboklę, p Tamulevičių 
Tomą areštavo ir kožkur išvežė iš Vai'ėnos.

Vėliau Varėnoje buyo plačiai kalbama, kad 
Lietupvo^ kojųųnjątąi ^rgąpįzayoąi gegųąės' mėn. 
i"d. daryti ^kiįĮmą” p ^vięĮų įgulu pągal- 
ba daryti pervesmą. Buvo skundžiamasi, kad tą 
dalyke išsiuvęs saugumo departamento virši
ninkas PpviĮąitis ir apie Ui pranešęs 'yidaus rei
kalų ministrui Skučui. Pastarasis infopnąvęs 
prezidentą apie rengiamą sukilimą. Tas uždrau
dęs sovietų įguloms eiseną per Alytaus miestą ir 
pataręs višafe atvejais naudotis jų' pačių pasi
rinktu ir jiems įprastu keliu. < .

I *' (Bus daugiau)
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Mažeika & Evans

JONAS TALALAS

Bridgeport o apylinkėje. EUDEIKIS
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MObERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

G y v- 6558 S. Artesian, Chicago, Ill,

Tel: LAfayette 3-3572
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Direktorių

Asociacijos

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

Lietuviu 

Laidotuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Str»»t 
Valandos pagal susi tari ręą

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd- (Crawford 
vtedical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

“Lietuvos Aidai? 
-KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tai. (813) 321-4200

Apdravctas perkraustymas 
iš fvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376 882 arba 376-5996

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— Jei Žinote aonanb, kuri* 
obIMu užsisakyti Nauji >ra- 
Home dtaiųeti jų adresu*. Me 
jiepi* siusime Naujiena* dvi » 
vaite* DemokanwL

gimnaziją ir Kaųp.o_ universitete 
Teisių fakultetą. Jis priklausė 
tuo metu • buvusioms socialistų 
demokratų jaunimo organizaci
joms. Vlado Požėlos kvietimu, 
tuo metu buvusio vidaus reika
lų ministerio, Talalas įstojo pro
kuratūrom Pradžioje jis dirbo

knygą apie sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir baigė ruošti antrą 
dokumentuotą knygą apie vo
kiečių okupaciją. Abi knygos 
yra labai vertingos.

Kasdien iiuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak. 
Šeštadieniais 7—8 vai vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p 
iš W ILS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71*t Street
Chicago, Illinois 60629 

. Telef.' 778.5374

’ DR. VYT. TAURAS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ėandrą praktika'MOTERŲ Ilge-. 
; Ofisas 2652 WEST 5*h SYSUET 

Tel. PR 3-1223
OFISO YAU: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. rak. Sfežtadie- 
aiai* 2-4 vaL popiet ir kitu irim 

Dagai susitarimą.

UR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

193$ S. Manheim Rd^ Westchester, ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.; 562-2727 arba 562-2728

TECHNOLOGY
ON THE MO

Upytės Draugiškas Klubas turės 
susirinkimą penktadienį, gegužės 4 d-, 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Pradžia 1 vai. popiet.

Kviečiami visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug reikalų aptarti.

eo sus.rink.mo bus vaišės. •
A. Kalys

vėliau prokuroro pareigoms bu
vo perkeltas į Onuškį bei Tra
kus. Lietuvos kariuomenei įžen
gus į Vilnių, prezidentas Smeto
na paskyrė Vilniaus prokuroru, 

je atrodė, kad ligonis atgaus Tas pareigas jis ėjo iki vokiečių 
sąmonę, bet neatgavo. Jam buvo ! okupacijos ir vokiečių okupa- 
duodami įvairūs vaistai, bet jie; cijos metu, kol veikė Lietuvos 
nepadėjo. Jis buvo intensyvios įstatymai ir teismai.
priežiūros kambaryje, jį visą 
laiką prižiūrėjo gydytojai ir, 
slaugės, bet ligonis neatsigavo. 
Sekmadienį Chicaga jau žinojo, 
kad Talalas sunkiai sirgo.

Jonas Talalas mirė pirmadie
nį, baL 30 d. vakarą, South

Pagal pirmą vyrą Belskis.
Gyv. 4208 Oakwood Lane, Matteson, Hl.

Mirė 1979 m. gegužės 2 d., 3:45 vai. ryto sulaukusi 78 metu am
žiaus. Gimusi West Virginia.

Paliko nuliūdę: sūnūs - Alidor Belskis, jo žmona Deloris, ir Eu-| 
Zene Belskis jo žmona Jean, seserys — Mary, Agnes, Julia, Bertha ir 
21en. brolis John, 4 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

Ketvirtadieni, 3:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 S.~ Western Ave.

Penktadienį, gegužės 4 dieną 12:00 vai. vidudienį bus lydima iš] 
koplyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

V.si a. a. Ann Abar giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie-j 
sisveikinimą.
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir at-i 

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, seserys, brolis, anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Jonas G. Evans, Jr. ir Stasys Evans.
Tel.: 737-8600.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdriuda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽĖRĖ N AS 
Tel. WA 5-8063

ne
atgavęs sąmonės: Jis pašarvotas 
trečiadienio vakare Mažeika- 
Evans šermeninėje. Penktadienį 
bus laidojamas Lietuvių Tauti
nėse kapinėse. A

Jonas Talalas baigė Ukmergės . metais paruošė dokumentuotą i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974-4410

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 —1742

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AYR

**Tie$ius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas no* 
klystu
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprus tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyji, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

Mirė 1979 m. gegužės 1 d., 6:15 vai. vak. sulaukusi 79 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Kaišedorių apskr., Strašiūnų km. i

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Dolores Pedersen, žentas Ralph, 3 anūkai - 

Cynthia Ann, Clyficrd Adolph ir Gregory Nord, sesers vaikai - Al
phonse, Bruno in Frank Antonowiiz bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko 4 broliai. į

Priklausė Utenos klubai, Amerikos Lietuvių. Moterų D-jai, Eks- 
mainlerių klubui ir Lietuvių Darbininkų Literatūros D-jai.

Ketvirtadieni 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. 'J. Ridiko ko
plyčioje, 3354 So. Halsted St.

PenktaGiem gegužės 4 dieną 10:00 vai. ryto bus'lydima iš koply
čios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Enūly Pažarskienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
nąvimą ir atsisveikinimą.

.. - - Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkai, giminės.

Chicagos Lietuviy Taryba šaukia 
metinę konferenciją gegukės mėn, 
6d. 2vax. po p.etų Lietuvos šąulių 
Sąjungos namude (2417 W, 43rd. 
Saeet Chicagoje). Lietuvių visuo
mene maloniai Kviečiama joje daly
vauti.

SOPHIE BARČUS 
RADUO iEIMOS VALANDOS 

Vito* programos Ii WOPA.
1499 WL A. M.

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadiemau nuo 8:30 Dd C;30 
/ai ryto. .

Vodifa Aldona Dauku*
Tefof.: HErrHock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVB 
CHICAGO, ILL 40429

Mirė 1979 m. balandžio 30 d., 10:40 ai. vak. sulaukęs 73 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Ukmergės aps., Siesikų parap.

Ame* koje išgyveno 29 metus.
Pajikb nuliūdę: pusseseres vaikai - Vytautas Vintartas, jo žmona 

Angei na su šeima, Aldona Labokas, jos vyras Vacys, Danutė Macijaus- 
Kas, jos vyras Adomas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Vuj'.oj gelių aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.
IriR.auSv L etų vi ų Social-Demokratų Sąjungai, Lietuvių Teisinin

kų Drougijai. ir buvo L*eurviu Policijos Klubo Krivūle garbes narys.
Trečiadieni. 5:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 

koplyčioje, 6845 S.-Western Avė.
renKvadienį. gegužės 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i šv. P. Mari jos’-Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

V.si a. a. jono Talažos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiam; dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. .j

- Nuliūdę lieka:
(•iminės ir draugai.

Laidotuvių Direktoriai Jonas G. Evans, Jr. ir Stasys Evans.
Tel. 737-8600.

F ŠILEIKIS, O. P
, QBTHOrĖU*a.paOTBąiSTASl‘nėje:
. Aparatai - Protezai. Mad. bau-! dytojū priežiūroje. 7is mirė
L dažai. Speciali pagalbi V '■----- J J c r

. ; atco Supporu) ir t t

Brighton Parko Lieūuvly Motery 
kldbo susirinkimas bus ketvirtadie
nį, gegužės 3 d., 7 vai. vak. Anelės 
salėje, 4500 S. Talman Avė. Kviečia
mos visos narės lalyvauti, nes yra 
da^g sva: bių reikalų. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. Strungys, rast

DR, ERANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

; KALBA LIETUVIŠKAI 
’ 2611 W 71 St. TeL 737-514$ 
Tikrina akis. Pritaiko akining 
\ “contact lenses’” ' 
VąL agar susitarimą. Uždaryta

PR.EĖONAS SEIBUT1
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

' vVal. antrąd. 1—4 popiet, 
ketvirto. 6—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 443-5545

Artėjant Raudonajai armijai, 
į Lietuvą, Talalas su žmona pa- ; 
sitraukė į vakarus. Kurį laiką 
buvo Vokietijoje, o vėliau at- į 
vyko į Ameriką ir apsigyveno i 
Chicagoje. I

Chicagoje Jonas Talalas kurį 
West Side Community ligoni- laiką dirbo Amerikos Lietuvių . 

kurioje buvo lietuvių gy- Tarybos reikalų tvarkytoju. Jis 
paruošė Kersterio komiteto ap
klausinėjimų ir sovietų okupa
cijos dokumentų tvarkymą ir 
koordinavo liudininkų parody
mus.

Į Paskutiniais savo gyvenimo į

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suits.. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
nlong the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process — 
from pants to helmet and 
gloves — takes about fivi 
minutes.

Praeitą pirmadienį, balandžio
123 d., Jonas Talalas rastas be są-
] mon ės savo bute. Jį šaukęs jo 

ir j giminaitis inž. Vintartas. Nega* 
jvęs atsakymo telefonu, nuvyko 

tre^‘ pažiūrėti kodėl telefono neat
sako. Inž. Vintartas rado teisi
ninką J. Talalą gulintį ant grin- 

jdų. Jis tuojau pašaukė gydyto- Kauno policijos nuovadose, 
j ją, suteikė pirmą pagalbą.

Paskubomis ligonis buvo nu
gabentas į 57-toje gatvėje esan- 

į čią ligoninę, kur jam buvo su- 
[teikta pirmoji pagalba. Pradžio

The Well-Dressed Astronaut Of The '80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-jfiece suit consists 
of a flexfble pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when



AUGAMI N DELIU
MIDI AND* taup. ir skol. b-vės

DAR SENA KAINA

8929 S. Harlem Ave-, 
Bridgeview, IL 60455.

4010 Archer Ave., 
Chicago, IL 60632 ir

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACUU KREIPTIS Į.MIDLAND Savings and Loan 
Ass’n. adresai:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prertdentvs

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl- Virginia 7-7747

Namai, Žemė — Perdavimui 
. REAL ESTATE FOR SAL!

yrZZ* <

MIDLAND Taupymo ir skoli- VIEW, 1LL.,‘ pmdrfi parengia- 
nimo bendrovė, vadovaujama mieji darbai jvesii DBIVE 1N 
lietuvių direktorių, prieš pustre- operacijas, 
ėių metų atidarė skyrių Mar-

[vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
iki šiol rodytą prielankumą ir 
prašo ateityje indėlius laikyti 
saugiame ir aukščiausias palū-

quette Parke, norėdama padėti 
vietos gyventojams stabilizuoti 
padėtį. Naujajame skyriuje per 
šj trumpą laiką indėliai prašo
ko 10 milijonų dolerių. Tas ro-1 
<lo, kad šioje vieloje bankas bu-| 
vo reikalingas.

MIDLAND taup. ir skol.b-vė, 
duodama nekilnojamam turtui 
paskcias, pakėlė namų vertę .r 
pristabdė gyventojų bėgimą- 
Norėdami išvengti nepageidau
jamų kaimynų antplūdžio, žmo
nės buvo pradėję pigiai parda
vinėti namus ir bėgti j užmies
čius. Turtingiausiai ir gražiau
siai lietuvių kolonijai grėsė su
nykimas, o namų savininkams 
bei pi-ekybininkams didelius 
nuostolius.

2657 W. 69th St-, 
Chicago, IL 60629

(aj.)

tinivSTsrtf^i^lr’žaisti to unive 
'siTetb krepšinio rinktinėje.'

——• t; Baltonorėje įrengiamas 
Lietuvių Parkas — Little Lith
uania Park, jis bus atidarytas šį 
pavasarį. Parkas yra netoli Bal- 
timorės Lietuvių svetainės.

— Romo, Kalantos minėjimą 
rengia LŠST R- Kalantos šaulių 
kuopa St. Petersburge. Minėji-j 
mas vyks šia tvarka; »gegužės 
mėn, 6 d. 1 vai. p.p. pamaldos 1 
Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfport, 
Fla.; gegužės 9 d. 6 vai. vak. Lie
tuvių Klubo salėje: VLIKo pir- J 
mininko dr. K. Bobelio kalba, • 
meninė dalis, atliekama klubo 
Moterų Dainos vieneto ir muz. 
A. Mateikos.

. — Lietuvos Vyčių St. Peters- 
•( burgo kuopa gegužės mėn. 10 d.

— Motinos Dienos minėjimas rengia pikniką-gegužinę Lake 
Įvyks gegužės mėn. 13 d. St. Seminole parke, 9-me paviljone.

bėgimas sustojo, 
pagyvėjo. šiandien

Parko gyventojai

— 65 m. sukakties proga, 
sveikino Naujienas banketo pro
gramas leidinyje, aukodami po 
$50: Community Press Service, 
Franklin Park, Ill., V. Galskis, 
savininkas; Union Federal Sa
vings su pagrindine įstaiga Či
kagos Bridgeporte ir skyriais — 
Matteson, Palatine ir Downers

J. R. Kuzas Meats. Inc-, So. Hol- Lietuvių Prekybos Rūmų pir- 
land. III-; St. Anthony Taupymo'mininkė Teodora Kuzienė. ! 
ir Skolinimo B-vė, J. F. Gribaus- 
kas Vykd. sekretorius, Cicero, 
Illinois; Kongreso atstovas Mar- 
tj Russc iš 3 ėio <iisli.in.iu, .«iu nieįU Programą atliks šeš- je: šokiai, žaidimai, loterija, 
tual Led. Taupjmo ir ° 1^nnojtadieninės mokyklos mokiniai, Svečiai bus pavaišinti pietumis, 
p^'G^piezidentas, ^eter az^ J paruošti žnokytojų "A. Klicrie- kava pyragais. Visi kviečiami 

i nės, R. Moore, S. Vaitienės ir S. dalyvauti.
Velbasio. Dienai pritaikytą žodį 
tars R. Durickaitė-Moore.

— St. Petersburgo Balfo 143 apie gintarą per St. Petersburgo 
skyrius gegužės mėn- 16 d- 2 vai. radijo valandėlę šeštadieniais 
p. p. kviečia metinį skyriaus na- 5:30 vai. ’ popiet. Užsieniuose, 
rių susirinkimą, kuris’ įvyks Lie- daugiausia 'iš Lenkijos, atsirado 
tuvių klubo patalpose. Bus ren- netikro gintaro karolių ir kito-j 
kaina skyriaus valdyba-

— Keleivio 17 nr. balandžio

’ i. .\fl.[Petersburg© Lietuvių klube pie-.Pradžia 11 vai. ryto. Programo- 
’ ' r>-» n Ji Ari Z^. XA»i C

nauskas; Universal Taupymo ir 
Skolinimo B-vė — Valdyba ir di
rektoriai; Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje iždininkė Eu- 
phrosine Mikužiutė; Quality 

’ Newspaper Service; Chicago
Taupymo ir Skolinimo B-vė, 
Philbmena D. Pakel prezidentė. 
Dėkui visoms ir visiems.

I — Dr. Juozas Kaskelis pradė
jo eilę informacinių paskaitėlių

Registruokite savo namus,:
biznius, sklypus pardavimui jau LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
26-tus metus veikiančioj įstai Saražas- ^L^ės. dur_ys.,ats!rirĮ ga
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai pu 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 

. vertingų priedų.
i 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
.garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
jjas stogas, gazu šildymas, apsauga 

lite pirkti už $41,800. ■ *
MODERNUS. 15 metų mūro namas.

2 butai ir profesionalui Euk®us ofi
so natalna Da>«p nrjedn. Marquette 

i Parke, aukšta kokybė, $60,000.
I MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
'apie $18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marqucttę Parke.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas.1
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard-‘nuo potvynių, aluminum langai, ga- 

Jware) prekių krautuve. Nebrangus. ” ’ ’ “ ’
1 ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

MIDLAND taup. ir skol. b-vė, 
vadovaujama prityrusio finansi
ninko adv. Frank Zc'go, pradėjo 
duoti namams paskolas, pakilo 
turto vertė, žmonės atgavo pa
sitikėjimą, 
prekyba 
Marquette
džiaugiasi nusistovėjusia padė
timi ir turto vertės pakilimu.

MIDLAND taup- ir skc’l. b-vės Grove; American Foreign Lang- iš Beverly Shores, Ind., nekreip-
uage Nevvpapers Agency; Chi- darni dėmesio Į didelę kelionę, [24 d. pranešama, kad šio savai

traščio leidimas dėl finansinių misiją sudaro J- Adienė, K. Gri- BUDRAITIS REALTY

— Irena ir inž. Leonas Nekus
kių imituoto gintaro išdirbinių.

— Si. Petersburgo “Lietuviu

REAL ESTATE

indėliai visuose trijuose skyriuo
se prašoko 47 milijonus dole
rių. Visos sąskaitos apdraustos 
iki 40.000 dol. Federalinėje val
džios agentūroje.

Taupytojų patogumui, plečia
ma bendrovės veikla ir prie 
centrinės Įstaigos BRIDGENAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

cagos Lietuvių Tarybą; Midland dalyvavo Naujienų bankete, kar- 
Taupymo ir Skolinimo B-vė su tu savo mašina nuveždami ir 
pagrindine Įstaiga Brighton parveždami Naujienų rėmėją 
Parke ir skyriais — Marquette ir savo kaimynę Jozefiną Kriš- 
Parke ir Bridgeview, Ill.; Jonas čiūnienę. Dėkui jiems už daly- 
Jc'kubonis; Baltic Bakery-, sav. vavimą ir už S20 auką.
Juozas Ankus; Donai A- Petkus;! ..

— Naujienų bankete, tarp sen. 
Frank D. Savicko svečių, buvo 
K. Jakšys, buvęs Marquette Par- 

:ko aldermanas. Taip pat buvo
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus taunirija kreWa Į riša naujasis aldermanas Frank J- stojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei hetuviskos span- .

dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, j Brady ir naujasis Illinois kon- 
5u juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-1 areso aĮSį Marlow Walle- Jie 
štamą grandis^ ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 1 f ’ ? ..
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomi< 1 -buvo nustebinti nepaprastai ge- 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei_ 
kalų renesanso. . ra banketo nuotaika ir puikia 

svečių laikysena. Al. G. Kums- 
kio svečių tarpe buvo Peter 
Balskus, Amerikos lietuvių Po
licijos tarnautojų draugios pir
mininkas. Draugija turi virš 100

VIS. PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio tr Rezidencinio vlešbuŽo,
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė — . , .
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos btttijnar11?- IaiP Pat buvo’ naujoji
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. | 
žaidimų kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais j-rengirnai*.

■

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
mtorė M Miškinytė paskyrė S30 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paAlrstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visos kviečiame i ditHiąją taixs.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
grąžomą pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpotaii.

NAUJIENOS 
im SO. RALSTED FT. 
CHICAGO, IL

asSodamu rzrinšlnėjiino lilildją. Priede

Pavardė tr vardai

Adresas

» USgakau- Naujienai kaip dovana aavo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

tarts

pavardė Ir vardas

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rsxtpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas
i

Žinios” biuletenio redakcinę ;ko-
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

khucių nuo gegužes lo d. yra gaitis ir Br. Khore. K. Grigaitis . . rvcrrotvci?
sustabdomas. Pranešimas pasr yra Lietuvių Klųoo sekretorius. į i H 
rašytas Keleivio leidėjų. :

— Algis Janušauskas is To
ronto yra vienas iš trijų Kana- Įjrbšaitis' 
dos geriausių sportininkų tri-
šuolyj. Jis nušoko 15.12 metrų.: — DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME- 
Sekanti sezdną jis tikisi pasiek- NŲ. Mokame 86.4 už sidabri- 
ti 16 metrų ir Olimpinę noi-mą.|nius dolerius (V. F. d

— H. Barkauskas iš Tauro

č a .. ? .- ", . t, BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-; Jam laikinai išvykus i Kanadą, v F
- v. kam nuomininkus'gegužes ir birželio men. sias pa-s ° ... . .. v 4243 W. 63rd St, Chicagoreigas . eis vicepirmininkas K. ’TeL 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

r better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines inone- 

klubo Londone, Lietuvių Sporto Perkame pašto ženkhl3 irI 
ohmpijadoje laimėjo 2 aukso ini koIekcijas. 1
medalius, dalyvavo Kanados 
sunkumų kilnojimo pirmenybė
se ir laimėjo pirmą vietą 110 kg. 
klasėje. G

4207 So. Sacramento.

43rd & ARCHER
12 STORES — 1 OFFICE — 4 APART

MENTS. Excellent investment. 
Annual income: $30,000.

STANLEY J. RUBIN 445-8900.

ARTHUR RUBLOFF & CO.
i

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai' $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

- Venecuelos Lietoiu Drau- KAIP SUDAROMI 
gija rengia Motinos Dienos mi- *

4 _ • • • i • i •Ricardos i&mkus. New Yor- * n0jima jr motinu pagerbima 
ko Lietuvių Atletu Klubo narys,; š m 12 d , šeštadienĮ,'
pakviestas studijuoti Princetono . šaulių namuose; 2417 W. 43 St.

: Trumpa programa, veiks Lai-

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

IH.EXPERIMENTAL
SPRING MAKER

PERSONNEL OFFICE

INTERNATIONAL HARVESTER

7 S. 600 County Line Rd 

Hiodsdale. 11. 60521

Our Hinsdale Agricultural Equipment Engineering 
Center has an immediate opening for an Experi
mental Spring Maker. Qualified applicants must 
be able to make all types of experimental coil 
springs and wire forms by bench or machine me
thods to specifications; develop springs of given di
mensions but with various characteristics to meet 
engineering requirements; sketch and develop ne
cessary tooling; use spring testing equipment, use 
bench fixtures and hand tools; operate thermosta
tically controlled heat treat equipment for harden
ing, drawing, stress relieving, annealing, etc. in 
conjunction with proper quench mediums on springs 
and spring materials.
We offer an excellent wage and benefits package-. 

For interview, call or apply at:

Iras orkestras, šalti ir šilti pa- 
Įtiekalai. Pradžia 7:30 vai. vak., 
jauka 810 asmeniui. Informaci- 
įjai ir rezervacija:

Tel. 776-3727 (Pt.)

— Horoscopes or Astrologies 
[Tarot Card Readings. Saturday 

• 11 to 5 no appointment neces, 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 

J STATĖ St., Rm. 1717. Mes kal- 
T . 925-8392. Professional Member► I
, American Federation of Astro->
> logers. (Pr-)
> i
t I — Kelionių i Vilnių 1979 m ! *• *
. jau paruoštas. Marius Kiela:
► (312) 737-1717. (Pr.)

>■ — Lietuvių Tauragės klubas
x kviečia visus į š. m- gegužės 

mėn. 5 d. rengiamą Motinų pa
gerbimo banketą, < Įvykstanti 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 S7 • 
Bus trumpa programa, šalta i ? 
karšta vakarienė, gros Ramonio 
orkestras. Pradžia 7:30 vai. vak.

[Įėjimas 89. Rezervacijoms tel. 
476-8417. (Pr).

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos Pavasario tradicinis balius 
įvyks gegužės 5 d. 7:30 vai. 

.vak- Jaunimo centre. Programą 

.išpildys sol. Vanda Stankienė, 

.akompanuojant Ąžuolo Stelmo- 
•ko orkestrui. Tas pats orkestras 
'gros šokiams- Brangių ir smul- 
ikių dovanų laimėjimai, šalta ir 
; šilta vakarienė, paruošta p- A 
' Stropienės- Auka 810. Stalus re 
'zervuoti ir bilietus įsigyti drau. 
gijos patalpose, 2735 W. 71 St 
Budima kasdien nuo 10 ryto' ik’ 
7 vai. vak. Tel. 925-3211 
skambinti O. Vaičaitienei 
9784. (Pr).

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsr 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Srautiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Juozo šmotelio

h

arb;
582

me-, — 141 vietnamietis, tris 
tus praleidę laive, atskrido ’ 
Įową ir pirmą kartą atsistojo 
ant kietos žemės.

Nvtary FuMIc
INCOM! TAX SERVICE 

4259 S. Maptarwd. TeL 254-7458 
Taip pat darnai vertinusi, giminių 
ifirvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
run <um

State Farm life Insurance Company į

— Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim patarė Ki
nijai baigti pasienio konfliktą su 
Vietnamu, o Kinija nori, kad 
Vietnamas atšauktų karius iš 
Kambodijos.

---- Iš keturių nėščių moterų 
pasaulyje viena baigia užveisi- 
mą abortu.

— Miegamosios pilės gali tu
rėti vėžį keliančių nuodų. Spe
cialistai pataria piles gerai pa
sirinkti.

— Nauja Irano vyriausybė! 
nutraukė diplomatinius santy- Į 
kius su Egiptu.

— Diuseldorfe nagrinėjama I 
Majdaneko žudynių byla. ‘

ADVOKATAS t
CHARLES P. KAL & Assochtei 

2649 West 63rd Street, ‘

Tol. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

The Di-Gel
1

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

S M NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. Thurtda/, Maf J, IV!9




